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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Martin Přikryl 

Oponent diplomové práce: Ing. Pavel Šulák, Ph.O . 

V rámci předložené diplomové práce se student zabýval návrhem monolitické-konstrukce 

administrativního domu. Budova má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 
Půdorysně se jedná o objekt nepravidelného půdorysu , který je rozdělen na dvě části 

li choběžníkového tvaru, mezi těmito částmi vzniká atrium. 

V diplomové práci se řeší stropní monolitická železobetonová deska nad 2. nadzemním 

podlažím. Deska je podepřena sloupy a vnitřními ztužuj ícími deskami a jádry se schodišti. 

Výpočet vnitřních sil je proveden pomocí programu SelA Engineer. S tejně tak i pro některé 

posouzeni je použito tohoto programu. Protlačení je počítáno pomocí programu firmy SChČlk. 

Ostatní posudky j sou počítány pomocí programu EXCEL. 

Přestože práce řeš í konstrukce typického podl(\Ží , a to konkrétně stropní desku nad 2. NP a 

svjslé nosné konstrukce 2.NP, jsou v práci předloženy další výkresy tvaru desek, což považuji 

za zbytečné. Účelnější by bylo, kdyby v práci bylo podrobněji pojednáno např. o založeni 

stavby. 

Vlaslnl práci bych považoval za vhodnější čl enit na textovou část a přílohy. Statický výpočet 

je obsáhlý, ale špatně se v něm orientuje, především se tato výtka týká posudků jednotlivých 

průřezů. Výkresová dokumentace je zpracována na dobré úrovni , přesto výkresy nejsou moc 

přehledné (týká se výkresů výztuže). 

Připomínky a dotazy: 

• 	 Proč se výkres tvaru jmenuje "Schématický výkres tvaru"? 

• 	 Ve výkresu tvaru u základové desky jsou jímky. Jak budou rešeny pracovní spáry, nebude je 

treba těsnit? 

• 	 U výkresu tvaru bych považoval za vhodnější skíopené ťezy dělat do místa vede nf řezu. 
• 	 Výkres DP·22 - dávat do schodišťového ramene Hm[nky považuji za nevhodné, celkově 

považuji vyztužení schodiště za nepřehledné a velice pracně vyztužitelné . 

• 	 V práci jsem nenašel kontrolu výsledků zjednodušenou metodou (v zadáni byla požadována). 

Jaké metody byc hom mohli použit pro ověř~nj vVs1edků získaných ze softwaru? 

• 	 Popište, jak byla řešena singularita v desce u lokálních podpor. 

• 	 Dimenzování stoupů bylo pomocí programu. Jak by se postupovalo při určování součinitelů 

A, 8, C (štíhlost sloupu) pokud se posudek prováděl " ručně"? 

• 	 Na stra ně 228 je uvedena síla N~ = 1666,01 k.N, co je to za silu? 

• 	 Ve statickém výpočtu byly navrženy smykové lišty, kde jsou ve výkresech vykresleny? 

• 	 Nevidím důvod, proč by u výkresu výztuže neměl být označen beton, ocel, krytí. 

• 	 U některých řezů ve výkresech považuji nevhodně zvolené měřítko . 

Student v práci posuzuje konstrukci, která je tvarově složitá a konstmkčně náročná. 

Úspěšně řeší veškeré stat ické úlohy vyskytující se u této konstrukce. Výkresová dokumentace 

je na vysoké profesní úrovni. 
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